
बफचायं गाढल 

मराठी : प्रतीक्षा  



सभुद्राजलऱच्मा एका छोट्माळा गालात, एक गाढल याहत होत.ं 

त्माचा भारक होता एक बरीभोठी रार दाढी असरेरा भाणूस.  



दययोज तो भारक गाढलारा एका फंदयालय घेऊन जामचा, 
ततथं भोठ्मा जहाजांभधून साभान उतयलर ंजामचं  



भारक योज गाढलाच्मा ऩाठीलय भोठे, जड फॉक्स रादामचा. 
गाढल हे सगऱं साभान फाजायाऩमतं घेऊन जामचं. 



चारता चारता त ेभोठ-भोठ्मा जहाजांसभोरून त ेजामचे, तवे्हा लाटेत भारक गाणी 
गुणगुणत यहामचा आणण गाढल भात्र थकून, दभून जड साभान लाहून न्मामचं. 



रार दाढीलाल्मा त्मा भाणसारा ओझी लाहून गाढल ककती थकरंम त ेददसतंच नव्हतं. 

मेणाऱ्मा प्रत्मेक ददलळी गाढलाच्मा ऩाठीलयचं ओझं भात्र लाढत होतं.  



भग एक ददलस, गाढलाच्मा भारकानं नली व्हॅन वलकत घेतरी. 
भारक गाढलारा म्हणारा, "आता भरा तुझी गयज नाही", अस ंम्हणून 

भारकानं व्हॅन सुरू केरी आणण तनघून गेरा. 



ऩदहल्मांदा गाढल खूऩ खुळ झार.ं त्मारा लाटर,ं "आता भरा जड साभान 

ऩाठीलरून नेण्माची काहीच गयज नाही." ऩण नंतय त्मानं वलचाय केरा,  
आता भरा खाऊ कोण घारणाय? 



गाढलारा लाटत होतं, कदाचचत आऩल्मारा नलीन भारक  

मभऱेर, ज्मारा आऩरी खयंच गयज असेर. 

ऩोस्टभनदादांना त्माची गयज नव्हती कायण त्मांच्माकड ेत्मांची सामकर होती.  



ऩोमरसभाभांना ऩण गाढलाची गयज नव्हती. 
कायण, त्मांच्माकड ेलेगात ऩऱणायी काय होती.  



कोणाराच आऩल्मा गाढलाची गयज नव्हती. 
ळेतकयी दादांना ऩण नाही कायण, त्मांच्माकड ेत्मांचा एक टॅ्रक्टय होता. 



बफचायं गाढल ददलसबय यस्त्मालय बटकत याहीरं. 
ळेलटी, सभुद्रककनाऱ्मालय त्मारा रहान भुरांची गदी ददसरी. 



ती सगऱी रहान भुरं खेचयालय फसून कपरून मेण्माची लाट फघत 

होती. ऩण इतकी गदी होती की त्मांना खूऩ लेऱ त्मांचा नंफय 

मेण्माची लाट फघाली रागत होती. भुरं ऩाय कंटाऱून गेरी होती. 



सभदु्रालय उभ्मा असरेल्मा खेचयाच्मा भारकानं आऩल्मा गाढलारा ऩादहर,ं 

"मेss, भाझी भदत कय", त्मानं गाढलारा फोरलर.ं 

गाढल चटकन तमाय झार ंआणण त्माभऱेु सगळ्मा छोट्मा भरुांना ऩाठीलय 

फसनू कपरून मेता आर.ं 



आऩण गाढलालरून कपयतोम कक खेचयालरून कपयतोम मान ंत्मा 
छोट्मा भुरांना काहीच पयक ऩडत नव्हता. नंतय सगऱी भुरं 

त्माच्मा जलऱ आरी. त्मारा थोऩटर,ं मभठाई खाऊ घातरी. 



सुमय भालऱामरा रागल्मानंतय भारक खेचयारा म्हणारा,  
"चरा, आता घयी गेरं ऩादहजे." ऩण, खेचयारा असं लाटत होतं की 
गाढलानेही आऩल्मासोफत घयी मालं. 



"दठक आहे, गाढलाराही मेऊदे सोफत" भारक म्हणारा. जाताना जहाजांच्मा 
प्रकाळात त्मारा फंदय ददसरं आणण त्माच्मा भनात वलचाय आरा,  
"आऩल्मा जुन्मा भारकाची व्हॅन फंद ऩडरी तय?" 



सभाप्त 


